
Referat

MøtE: Årsmøte Beitostølen Vel Tllstede: Ca 35 medlemmer i Beitostølen vel samt
noen giester som ikke hadde
stemmerett. I alt ca 40 fremmøtte.Dato: 06.08.2016

Agenda (som utsendt i årsmøteinnkalllng)

1.
2.
3.
4.

5-20{6
Regnskap pr 31.12.20'15 og budsiett 2016
Fastsettelse av medlemskontingent
Valg av medlemmer til styret
Valg av medlemmer til valgkomite

I etterkant av utsending av agenda er det meldt inn en sak til styrets formann:
Reguleringssak (Omregul€ring HlE. v/ Peter Paaske

Etter den formelle delen av åFmøtet orienterte Biørn B, Jacobsen om
Beitostølen

Referent: Kjersti Lohne Enersen
Møteleder: Erik Garaas

Odd Vedeld

Som innledning til behandling av årsberetning orienterte styreleder om saker
som styret har jobbet med.

StørrtJednlieheisen: Denne saken regnes nå som avsluttet, og styret sier seg
tilfreds med at byggeplaner synes å ha blitt skrinlagt fra kommunens side.

SontrumsuUikling: Det har vært avholdt to åpne møter på Beitostølen i vår.
Styrets formann deltok i møtet 2.mai. Styrets formann orienterte om foreslåtte
løsninger. Det ble noe diskusjon om enkeltpunKer.

Trafikksikkerhet: Det har vært gjort forsøk på å få redusert fartsgrensen fra 80
km/t til 60 km/t på strekningen Beitostølen sentrum til Garli. Styret har kontaktet
mange instanser, men har ikke fått gehør for sine innspill.

Høringsinstans: styret har det siste året vært høringsinstans i flere saker.

Kommunikasjon med kommunen: Det har ikke vært saker som har krevd
særmøter med kommunen det siste året.
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Løypeforeningen: Det har vært stor fokus på løypeforeningen fra styrets side,
og Eeitostølen Vel har hatt to styremedlemmer i løypeforeningens styre. Styret
ei godt fomøyd med det arlceid som er giort i løypeforeningen både på
organisasjonssiden og i fofiold til løypekjøring.
Løypeforeningen trenger høyere inntekter enn den har i dag
Dei'kjøres 17bkm løypenett + løypene på Valdresflya. Det er urealistisk å
videreføre aktiviteten på dette nivået dersom det ikke kommer vesentligo bidrag
til løypeforeningen fra hytteeiemes side.

Eiendomsskatt: Det er foreløpig uavklart om kommunen vil beslutte å innføre
eiendomsskatt. Om det blir aktuelt, må det passes på at skattepengene tilføres
tiltak som kommer hyfteeiere til gode.

Valdres Hytteforum: Dette er et interkommunalt organ for hytte og fritidsboliger
i regionen, og fungerer bl.a. som et kontaktorgan i fht saker som gjelder alle
kommunene i Valdres.

Helårsvei over Valdreeflya: Styrets formann orienterte om dette som en mulig
sak i året som kommer. Styret vil følge opp dersom dette kommer som et
forslag. Saken ble tatt opp igien etter foredraget til Bjøm B. Jacobsen' og styret
kunne konstatere at det var et enstemmig årsmøte som gikk i mot helårsvei over
Valdresflya. Styrets leder konstaterte at dette var et godt utgangspunkt for det
videre arbeid med saken.

Arsberetninqen ble sodkjent.
2. Regnskap 20.|5 og Budsiett 2016.

Regnskap og budsjett ble gjennomgåft og godkjent.
fremlagt.

Revisjonsberetning ble

3. FastsetteEe ay medtemkontingent Styrets forslag om uendret kontingent på
kr 100 ble vedtatt.

4. Valg av medlemmol til styret:
Valgkomiteens torslag til nye styremedlemmer ble godkjent:
Paul Martens Røthe (gjenvalg) (2 år, styremedlem)
Petter Knudsen (2 år, styremedlem)
Grete-Marit Weea (2 år, varamedlem)
Erik Garaas, Knut Sem og Hans Petter Femander var ikke på valg i år og
fortsetter i styret.

Forslag til ny valgkomitå ble godkjent.
Nils Herman Honræss (leder)
Tor Hannibal Fossum
Kjersti Lohne Enersen

Ove Meidell Lanqe ble qienvalEt som revisor
Omregulering Hl
Peter Paaske orienterte om hvordan omreguleringsplanen oppleves for berøfte
hyfteeiere og hva som tidligere har skjedd i saken' Med balgrunn i dette ble det
lagt frem følgende forslag:

Styret protesterer mot at allerede regulerte friområder omreguleres til
utbyggingsformå1.

- Stvret følqer opp utviklingen i H1 i samråd med berøtq h$gg!e!q--
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